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LIÇÃO 09 —  IGREJA, POVO DE DEUS  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Linguagem literal e figurada: exemplos. 

b) Interpretação de figuras/analogias: para interpretar uma analogia é necessário distinguir 

i) assunto que está sendo analisado; 

ii) imagem (coisa ou conceito) com que o assunto é comparado;  

iii) ponto de semelhança: quais traços se aplicam e quais não se aplicam.  

c) Objetivo: interpretar a figura da igreja como povo de Deus.  

2) POVO DE DEUS — SENTIDO LITERAL E FIGURADO 

a) Sentido literal: 

i) povo: o conjunto da população de um mesmo território; no AT, referência a Israel como povo 

de Deus em contraste com os outros povos (gentios); etimologia: lat. popolo (popular); heb. 

‘am; gr. laós, leigo, laico; Laodiceia, justiça do povo.  

ii) gentios: gentes, os povos sem especificação; etimologia: lat. gentiles adjetivo de genti, de 

generare (gerar, geração); gens (tribo de um mesmo ancestral); gr. ethnos, etnia, povo, nação, 

gente; derivado de ethos, costume, hábitos de um povo (ética).  

iii) nação: povo natural de um território regido por uma mesma lei e governo; etimologia: lat. 

nationem, de nascito, natus, part. passado de nascere (nascer); gr. ethnos; gentios=nações; 

iv) pátria: país de nascimento; etimologia: lat. pátria; gr. patrís (Hb 11.14, 16), pàtra, pater 

(pai), lit. ‘a terra do pai’; gr. politeuma (Fp 3.20: “a nossa pátria está nos céus”);  

v) cidadãos: habitantes de uma cidade; cidadania: conjuntos de direitos civis e políticos dos 

naturais ou naturalizados de um mesmo país; etimologia: lat. civitate; civilização; gr. polis 

(cidade), politês (cidadãos/concidadãos, Lc 15.15; 19.14; At 21.39); politeia (cidadania; título 

de cidadão, At 22.28); comunidade (“separados da comunidade de Israel”, Ef 2.12)  

vi) estrangeiros: pessoa oriunda de outro país; etimologia: lat. extraneus, estranho, de extra 

(fora); gr. xénos (“Era forasteiro e não me hospedaste”, Mt 25.35); allos (outro) — allogenes 

(‘nascido em outro lugar’, Lc 17.18); allotrios (‘outro’, ‘alheio’, ‘estranho’) em contraste com 

‘filho’ (cidadão natural; Mt 17.25); allofulos (‘outro povo/raça’, At 10.28).   

b) Sentido figurado:  

i) povo: como sinônimo de classes mais baixas; popular; vulgar (vulgo).   

ii) gentios: como sinônimo de pagão, não religioso.   

iii) pátria:  local de origem de qualquer coisa — pátria do samba; pátria do futebol;  

iv) cidadãos/estrangeiros: natural (estar em casa) e estranho.  

3) POVO DE DEUS — SENTIDO NACIONAL  

a) Eleição e aliança: Deus escolheu o povo de Israel e fez aliança: “Tomar-vos-ei como meu povo 

e serei vosso Deus” (Ex 6.7);   

b) reino de sacerdotes: na aliança do Sinai, Deus chamou o povo todo para ser sacerdote (Ex 

19.6), mas o povo teve medo e preferiu ouvir mediadores (Ex 20.19); então Deus escolheu a família 

de Arão para ser sacerdote (Ex 28.1) e dos levitas para apoio do sacerdócio.  

c) Pecado: os profetas acusaram o povo de infidelidade contra o Deus da aliança.   

d) Rejeição: o profeta Oseias tem uma filha chamada Lo-ami (‘não-meu-povo’, Os 1.9);  

e) Perdão: mas Deus muda o nome da menina para Ami (‘meu povo’, Os 2.1) e promete formar 

um novo povo (Os 2.23; Rm 9.27-29); Isaias fala do remanescente (Is 1.9; 10.22-23; Rm 9.25-26).   

f) Organização social: nos povos antigos, não havia algo como classe média; havia uma classe 

rica e a imensa maioria da população pobre; a lei de Moisés estabelecia meios de controle e 

preservação do equilíbrio social e econômico (ano sabático, jubileu, remissão etc.).  
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4) POVO DE DEUS — SENTIDO ECLESIAL  

a) Situação anterior: Ef 2.11-22 

i) Gentios na carne (Ef 2.11);  

ii) separados da comunidade de Israel (2.12);  

iii) estranho às alianças da promessa (2.12);  

iv) sem esperança, sem Cristo e sem Deus (2.12);  

v) longe (2.13, 17);  

vi) estrangeiros e peregrinos (2.18); 

b) Ação de Cristo: Ef 2.11-22 

i) fez a paz, uniu ambos em um só povo (2.14, 15); evangelizou a paz (2.17) 

ii) derrubou a parede da separação (inimizade) (2.14);  

iii) aboliu a lei dos mandamentos na sua carne (2.15);  

iv) criou um novo homem (2.15);  

v) reconciliou os povos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz (2.16);  

vi) destruiu a inimizade contra Deus e contra os outros (2.16);  

vii) abriu acesso ao Pai pelo mesmo Espírito (2.18);  

c) Situação atual: Ef 2.11-22 

i) em Cristo Jesus; aproximados pelo sangue de Cristo (2.13);  

ii) concidadãos (gr. sumpolites) dos santos (2.19); e família de Deus (2.19); 

d) povo de Deus: 1Pe 2.9  

e) Situação anterior: “não eram povo”; “não tinham alcançado misericórdia” (1Pe 2.10) 

f) Situação atual: “agora são povo de Deus”; “alcançaram misericórdia” (1Pe 2.10);  

i) raça eleita (gr. genos eklektos): escolher, eleger; “nos escolheu nele antes da fundação do 

mundo” (Ef 1.4); “eu vos escolhi” (Jo 15.16); “quem intentará acusação contra os eleitos de 

Deus” (Rm 8.33; c/c Cl 3.12); “aos eleitos que são da dispersão” (1Pe 1.1); pedra eleita (2.4, 6);  

ii) sacerdócio real (gr. basileion ieráteuma): sacerdócio santo (ieráteuma hágion); a associação 

entre sacerdote e rei/reino ocorre apenas aqui e em Apocalipse: “Àquele que nos ama, e pelo 

seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e 

Pai” (1.5-6); “e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes” (5.10);  

iii) nação santa (gr. etnos hágion): ou “povo santo” (Ex 19.6; Dt 7.6; 14.2, 21; 26.19);  

iv) povo de Deus (laós thoû): povo de propriedade (gr. laós eis peripoiesis); “resgate de sua 

propriedade” (Ef 1.14); igreja “a qual ele comprou com seu próprio sangue” (At 20.28); 

comprados não por prata ou ouro, “mas pelo precioso sangue ... de Cristo” (1Pe 1.18-19). 

v) misericórdia: gr. v. eleeo, ‘alcançar misericórdia’ (Mt 5.7; Rm 11.30-32); ‘ter compaixão’/ 

‘misericórdia’ (Mt 9.27; 15.22; 20.30s; Rm 9.15-18); ‘compadecer-se’ (Mt 17.55; 18.33; Fp 

2.27); ‘exercer misericórdia’ (Rm 12.8); gr. s. eleos, misericórdia — o mais importante da lei: 

“a justiça, a misericórdia e a fé” (Mt 23.23).  

g) Propósito: 1Pe 2.9-10 

i) propósito: proclamar (gr. exangello): anunciar, publicar;   

ii) o que: as virtudes (gr. aretê); “[Deus] nos chamou para a sua glória e virtude” (2Pe 1.3,5).  

iii) de quem: de Deus;  

iv) conteúdo: “nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz”;   

5) PARA REFLETIR:  

a) Leigo: do lat. laicus; gr. laikós, de laós (povo); sentido de povo comum, não ordenado; palavra 

do latim eclesiástico para distinguir o povo do clero; o mesmo que não pertencente ao clero.   

b) Clero: do lat. clerus, gr. klêros, sorte, porção hereditária, parte (Mt 27.35 par.; At 1.17, 26; 

8.21; 26.18; Cl 1.12); baseada no sacerdócio levítico como herança em lugar de propriedades (Dt 

18.2); a única ocorrência em sentido ministerial eclesial se refere à igreja: “os que vos foram 

confiados” (1Pe 5.3; kleron);  

c) Conclusão: todos os cristãos são “povo de Deus” e são “herdeiros de Deus”; não há — nem 

pode haver — NENHUMA divisão entre leigos e clero.  


